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Descrição:  

Nos últimos anos, os problemas de aquecimento global e aumento da população mundial destacaram a crise 

da água potável. Embora a água cubra mais de 70% da terra, a maior parte disso não é potável. Portanto, 

fornecer água potável sempre foi um grande problema para governos e pesquisadores. Uma das soluções 

para superar a deficiência de água doce, especialmente em áreas áridas, é o uso de destiladores solares. A 

principal vantagem dos destiladores solares é o uso da energia solar, uma fonte livre e limpa, como força 

motriz para dessalinização; embora, por outro lado, sua eficiência geral seja relativamente pequena. Com o 

intuito de aumentar sua performance, foi proposto o uso de nanofluidos como elementos absorvedores da 

radiação solar. Nesse sentido, por exemplo,  o uso de nanofluidos baseados em nanotubos de carbono 

(CNTs), oxido de cobre, dioxido de aluminio, oxido de ferro, oxido de zinco e estanho mostraram que 

podem aumentar a eficiência em até 50%  [1-3].  Por outro lado, variações no projeto do dispositivo, como 

por exemplo o uso de trocadores de calor, podem levar a melhorias do sistema 4,5]. Alem disso, o estudo 

de viabilidade técnico- econômica em função das características dos nanofluidos é importante para sua 

implantação [6]. 

Nesse contexto, o presente projeto visa o estudo de desempenho de destiladores solares contendo 

nanofluidos. 
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